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TURINYS

AD BALTIC NAUJIENOS

ADCat prekių užsakymo sistemos atnaujinimai 4 psl.

Vasarinės padangos AD Baltic asortimente 6 psl.

Viskas ir dar daugiau - padangų montavimui ir remontui 8 psl.

Padangų montavimo įranga 10 psl.

TIEKĖJŲ NAUJIENOS

BOSCH: Automechanika Innovation premijos laimėtojas 13 psl.

SWAG: variklio paskirstymo grandinės 14 psl.

MANN-FILTER: naujoviška filtravimo medžiaga iš 
pakartotinai perdirbto pluošto 16 psl.

TOTAL: visiškas dominavimas, trys pergalės - viena 
alyva 18 psl.

TRISCAN: plačiausia ABS jutiklių programa rinkoje 20 psl.

VALEO: premium klasės „HydroConnect“ valytuvai 22 psl.

VALEO: vidutinės ir ekonominės klasės valytuvai 23 psl.

SIDEM: asortimento naujiena - atraminiai guoliai 24 psl.

FILTRON: sužinokite svarbiausius faktus,  
patvirtinančius aukštą oro filtrų kokybę 26 psl.Pagauk geriausią!

Vandens siurbliai paskirstymo 
sistemų rinkiniuose.
Kam žvejoti tamsoje? Geriau rinktis matomus mūsų vandens 
siurblių privalumus: visiškas sandarumas, tvirtų integruotų guolių 
užtikrinamas patvarumas bei našumas. Nuo šiol rinkiniuose 
su paskirstymo diržais ir visais reikalingais paskirstymo sistemos 
elementais. Užtikrinta kokybė, kurios tikitės iš ContiTech.

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam

Ad-ContiTech-WaPump-210x297_lt.indd   1 07.02.18   12:28

HIBRIDINĖ TECHNOLOGIJA

Mikrohibridai 28 psl.

Pusiau hibridai 28 psl. 

Visiški hibridai 29 psl. 

Įkraunami hibridai 30 psl. 

Santrumpos 31 psl. 

Konstrukcija su dyzeliniu varykliu 32 psl.

Aukštos įtampos baterija 32 psl. 

Mieli partneriai,

AD Baltic komanda Jus sveikina su naujaisiais 2018 metais! Šie metai ne išimtis ir neša pokyčius, 
kurie palies daugelį autoverslininkų – tai vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės 
sistemos (GPAIS) diegimas bei kiti pokyčiai dirbantiems su verslo liudijimai ir kt. Linkiu, kad 2018 
metai būtų produktyvūs, o Jūsų idėjos ir planai būtų įgyvendinti. Užtikrinu, kad ir AD Baltic komanda 
pateiks naujų projektų ir taip prisidės bei suteiks pagreitį Jūsų verslui. Prasidedant pavasariui, AD 
Baltic komanda organizuos mokymus, kviesime dalyvauti akcijose, AD Baltic renginiuose, gerinsime 
asortimentą ir aptarnavimą. Dirbdami kartu padėsime išvengti nemalonių staigmenų ir didinsime 
saugumą keliuose.

Netrukus prasidės automobilių servisų darbymetis, todėl pirmasis 2018 metais Eure!TechFlash 
leidinys yra skiriamas naujovėms automobiliuose – „Hibridinės Technologijos”, t.y. hibridiniai 
automobiliai. Leidinyje pateiksime informaciją apie mikrohibridines, pusiau hibridines, visiškai 
hibridines, įkraunamas hibridines technologijas. Detaliau supažindinsime su vasarinių padangų 
asortimentu ir padangų montavimui skirtomis prekėmis: svareliai, pastos ir kt. Taip pat rasite ir kitos 
aktualios informacijos iš mūsų partnerių.

Tikimės, kad šios naujienos padės tinkamai pasirengi pavasario sezono darbams.

Per praėjusį laikotarpį AD Baltic įgyvendino šiuos projektus:

• Surengėme šiuos techninius mokymus: 

o	 ELRING variklio remonto medžiagų ir tarpinių techniniai mokymai Klaipėdoje;
o	 SKF vandens siurblių ir guolių montavimo žinias gilinome Vilniuje;
o	 EUROL tepalų savybių ir produktų asortimento mokymai Kaune.

• Didžiausias praėjusio laikotarpio projektas - ADCAT katalogo-užsakymų platformos 
atnaujinimai, kurie leis surasti ir užsakyti prekes paprasčiau ir greičiau:

o	 ADCAT prekių užsakymo sistemoje atlikdami paiešką pagal automobilį, nuo šiol galite 
pasirinkti grafinę paiešką;

o	 ADCAT prekių užsakymo sistemoje darant užsakymą, nuo šiol galima dar paprasčiau 
patikrinti, ką jau įsidėjote į prekių krepšelį;

o	 Prekių krepšelio lange, keičiant kiekius, nuo šiol jie atsinaujins automatiškai ir 
nebereikės laukti kol puslapis persikraus; 

o	 Mažiau paspaudimų darant užsakymus. Tik 2 paspaudimai (vietoj 4-ių) užsakant 
prekes su pristatymu ir tik 1-as paspaudimas (vietoj 3-ų) užsakant be pristatymo; 

o	 ADCAT tekstinė paieška nuo pirmųjų prekės kodo ženklų siūlys panašiausias prekes.
• Klientai, pasirinkę TOTAL kokybę, tapo pirmaisiais šio žymaus gamintojo ambasadoriais 

Lietuvoje.

• Asortimentas papildytas restauruotais MOTORHERZ (buvęs ATG prekės ženklas) 
elektrohidrauliniais vairo stiprintuvo siurbliais (pvz.: G3055RB...).

• Stellox prekių šeimą papildėme kuro padavimo siurbliais. Asortimente rasite automobilio 
modeliui pritaikytą sprendimą – kuro siurbliukai korpusuose arba be jų (pvz.: 10-01005-SX, 
10-01024-SX...).

• Naujoji Valeo „Hydro Connect™“ valytuvų linija, kuri 100 % skirta atsarginių detalių rinkai 
ir skirstoma į dvi kategorijas: „Multiconnection“ – padengianti priekinius ir galinius OE 
valytuvus, bei “Upgrade” gama, skirta seno tipo tvirtinimui.

• VIP ložėje kartu stebėjome Kauno Žalgirio pergales prieš Stambulo „Anadolu Efes“, Atėnų 
„Panathinaikos“, Bambergo „Brose“, Pirėjo „Olympiacos“ ir kt. komandas. Pažadame, 
kad lojaliausi klientai ir toliau sulauks iš mūsų įmonės kvietimų apsilankyti išskirtinėje VIP 
aplinkoje.

• Baigėsi didžioji AD Baltic akcija, kurios metu klientai galėjo laimėti daugybę prizų, o ir 
pasirinkimas buvo iš tiesų platus: nuo buitinės technikos prizų iki nuolaidų mūsų įmonės 
parduodamiems įrankiams ar įrangai. Jau netolimoje ateityje jums ir vėl pasiūlysime ypatingų 
pasiūlymų.

Neabejoju, kad mūsų partnerystė bei šie įgyvendinti darbai leis sėkmingai vystyti Jūsų verslą!

Iki susitikimų! 
Darius Verbyla, 
AD Baltic Lietuva direktorius
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PREKIŲ KREPŠELIO ATNAUJINIMAI, KAD UŽSAKYTI BŪTŲ DAR PATOGIAU.
RENKANT UŽSAKYMĄ DABAR DAR PAPRASČIAU PATIKRINTI, KĄ JAU ĮSIDĖJOTE.

GRAFINĖ PAIEŠKA - JŪSŲ PATOGUMUI 

NUO ŠIOL PREKES UŽSAKYTI GALITE DAR GREIČIAU. 

Keičiant užsakytų prekių 
kiekius, nuo šiol jie 
atsinaujins automatiškai. 
Jums nereikės laukti.

Tik 1 žingsnis, užsakant 
prekes, kurias atsiimsite 
patys.

Nuo šiol galite pasirinkti 
ir grafinę paiešką.

ADCAT PREKIŲ UŽSAKYMO 
SISTEMOS ATNAUJINIMAI

Užvedus žymeklį ant krepšelio, 
iškart pamatysite paskutines 
penkias ten įdėtas prekes, taip pat 
galėsite jas iš ten išimti. 

Tik du žingsniai užsakant prekes su 
pristatymu.

Reikiamą detalę galėsite 
rasti grafikos pagalba.

Užvedus rodyklę ant ieškomos 
dalių grupės, pamatysite grupės 
pavadinimą ir skaičių nurodantį 
kiek prekių yra šioje grupėje.

Dalys, kurių sistemoje 
nėra, pažymėtos 
šviesesne pilka spalva. 
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Degalų naud. 
efektyvumas

C

B;C

B;C

Degalų naud. 
efektyvumas

Degalų naud. 
efektyvumas

Sukibimas su 
šlapia danga

S Fit EQ
• Asimetrinis raštas optimizuojantis vairavimą tiek sausa tiek ir 

šlapia kelio danga.
• Optimizuotas padangos raštas ženkliai padidinęs  vandens  

šalinimą ir sukibimą su kelio danga.
• Hibridinis mišinys mažinantis riedėjimo pasipriešinimą ir 

padangos dėvėjimąsi.
• Specialus gumos sluoksnis mažinantis degalų sąnaudas.

G Fit EQ
• Asimetrinis raštas optimizuojantis vairavimą tiek sausa tiek ir 

šlapia kelio danga.
• Šoniniai grioveliai suteikiantys didesnį stabilumą ir geresnį 

pasukamumą ant šlapios kelio dangos.
• Specialus gumos sluoksnis mažinantis degalų sąnaudas.

X Fit VAN
• Platūs šoniniai grioveliai suteikiantys didesnį stabilumą ir geresnį 

pasukamumą ant šlapios kelio dangos.
• Padangos mišinys užtikrinantis lėtesnį padangos dėvėjimąsi.
• Dizainas mažinantis degalų sąnaudas.

C;E

C;E

C;E

Sukibimas su 
šlapia danga

Sukibimas su 
šlapia danga

Išorinis 
triukšmas

70-71 dB

70-73 dB

67 dB

Išorinis 
triukšmas

Išorinis 
triukšmas

VASARINĖS PADANGOS - AD BALTIC ASORTIMENTE

Geriausias variantas sausai ir drėgnai dangai 
aukščiausios klasės visureigiams
Ventus S1 evo2 aukščiausios kokybės padangos visureigiams, kurios 
sutrumpina stabdymo kelią, mažina degalų sąnaudas ir užtikriną puikų 
sukibimą bei saugumą.
• Sukibimas su šlapia danga: A; B; C
• Degalų naud. Efektyvumas: B; C; E
• Išorinis triukšmas: 67-73 dB

Tobulas balansas tarp galimybių ir saugumo
Vasarinės padangos, kurios pasižymi patobulintomis savybėmis, 
atitinkančiomis vis didėjančius keleivinių automobilių reikalavimus.
• Sukibimas su šlapia danga: A; B
• Degalų naud. Efektyvumas: B; C; E
• Išorinis triukšmas: 66-72 dB

Protingas pasirinkimas vairuotojui ir aplinkai 
Kinergy Eco² - tai vasarinės padangos sukurtos moderniems, 
kompaktiškiems ir vidutinio dydžio automobiliams. Kaip ir pirminiame šių 
padangų variante Kinergy Eco² pasiekia puikių rezultatų bandymuose. 
Dėmesys gaminant šias padangas sutelktas į ilgaamžiškumą, suteikiantį 
galimybę įveikti ilgesnius atstumus, taip pat mažesnį triukšmo lygį 
važiuojant ir puikias savybes tiek esant sausoms, tiek drėgnoms 
važiavimo sąlygoms.
• Sukibimas su šlapia danga: A; B
• Degalų naud. Efektyvumas: B; C; E
• Išorinis triukšmas: 68-72 dB
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VISKAS IR DAR DAUGIAU – 
PADANGŲ MONTAVIMUI IR REMONTUI

Padangų žymėjimo kreidutė Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Geltona kreidutė 1 MP03

PADANGŲ MONTAVIMO MEDŽIAGOS

Viskas žymiai paprasčiau, kai nereikia sukti galvos, kur rasti vieną ar kitą reikalingą detalę, ar priemonę. Įsiklausę 
į savo klientų pageidavimus stengiamės koncentruotai pateikti Jums priemones, kurių gali prireikti montuojant ar 
remontuojant padangas.

Klijuojami svareliai Svoris Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Universalūs plieniniai klijuojami svareliai

5 g (60 g) 100 TPALU - FE 1B

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1 12X5

4x5 g + 4x10 g (60 g) 100 TPALU-FE-ECO2

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1B

5 g (60 g) 100 TPALU-FE1C

Ventiliai bekamerinėms padangoms ir jų priedai Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Ventilis TIP5622555 100 TIP5622555

Ventilis TIP5622627 100 TIP5622627

Ventilio plastikinė galvutė 1000 VC8

Ventilio vožtuvas 1000 9001

Kalami švininiai balansavimo svareliai plieniniams ir lietiems ratlankiams Svoris Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Universalus balansavimo svarelis 
plieniniams ratlankiams

5 g 200 0105

10 g 100 0110

15 g 100 0115

20 g 100 0120

25 g 100 0125

30 g 100 0130

35 g 100 0135

40 g 100 0140

45 g 100 0145

Universalus balansavimo svarelis 
lietiems ratlankiams

5 g 100 0405

10 g 100 0410

15 g 100 0415

20 g 100 0420

25 g 100 0425

30 g 100 0430

35 g 100 0435

40 g 100 0440

45 g 100 0445

Montavimo / sandarinimo pastos Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Vidinių paviršių sujungimo vietos sandarinimo priemonė 1 l 1 6005003

Padangų montavimo pasta, standartinė 4 kg 1 ACRYLMED GREEN 4KG

Padangų montavimo pasta su sandarinimo priedais 4 kg 1 ACRYLMED RED 4KG

Padangų talkas 500 gr 1 6007000

Lopai, virvutės bei grybai Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Grybas su adata 6 mm 24 3001006

Grybas su adata 8 mm 20 3001008

Plona juoda sandarinimo virvutė 204 mm 50 2001104

Sandarinimo virvutės 102 mm 60 510-1801

Pastiprintas lopas 75x90 mm 20 1003015

Pastiprintas lopas 75x125 mm 10 1003014

Pastiprintas lopas 65x115 mm 10 1003012

Pastiprintas lopas 55x75 mm 20 1003010

Lopas ovalus 90x45 mm 30 1001740

Lopas ovalus 74x37 mm 30 1001720

Lopas apvalus 55 mm 30 1000550

Lopas apvalus 30 mm 100 1000300

Lopas apvalintais kampais 35 mm 100 1002350

Diagonalinių padangų lopai 80 mm 20 1004102

Diagonalinių padangų lopai 60 mm 30 1004101

Remonto / montavimo įrankiai Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Šepetys 1 6001001

Specialus įrankis sandarinimo virvutei 1 7001013

Gumos gramdiklis 1 7001029

Įrankis lopui išlyginti 38x3 mm 1 7001030

Skylės praplatinimo įrankis 1 7001039

Klijų nuėmimo įrankis 1 7001053

Ventilių instaliavimo įrankis (plienas) 1 8001070

Ventilių instaliavimo įrankis (stiprus plastikas) 1 8001071

4 dalių ventilio remonto įrankis 1 8001061

Padangų montavimo replės 1 7001050

Įrankis sandarinimo juostelėms 1 7001010

Padangos remonto rinkinukas (virvutės, klijai, įrankiai) 12 2001102SK

Remonto chemija Kiekis pakuotėje ADCat užsakymo numeris

Gumos valiklis (degus) 5 l 1 6005000G

Gumos valiklis (degus) 1 l 1 6005000

Stiprūs klijai 250 ml 1 6006101

PADANGŲ REMONTO PRIEMONĖS
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Naujos kartos padangų montavimo 
staklės „G8945ITD.26S MEMORY”

ADCat užsakymo numeris: G8945ITD.26S
Savybės:
• Patentuotas besvirtės sistemos įrankis, padengtas 

plastiku, apsaugai nuo įbrėžimų;
• Lengvas išmontavimas (viršutinio borto ir apatinio borto). Išmontavimas dviem 

įrankio judesiais (aukštyn ir žemyn);
• Stovo atlenkimas suprojektuotas taip, kad taupytų vietą;
• Įrankio atmintis – ratlankio krašto įsiminimas, tereikia nustatyti vieną kartą ir 

įrankis, paspaudus pedalą, grįžta į atmintyje užprogramuotą padėtį;
• Dviejų padėčių nubortavimo įrankis;
• Indukcinis elektros variklis su nuolatiniu greičio reguliavimu (0-16 aps/min);
• Tinka visoms iki 45’ (1143mm) skersmens padangoms; 
• Puikiai tinka ratlankiams nuo 10‘‘ iki 26‘‘ skersmens ir 15‘‘ (381mm) aukščio;
• Greito fiksavimo įtaisas su plastiku dengtu centravimo kūgiu;
• Centrinio fiksavimo griebtuvas tinkamas ir ratlankiams su labai aukšta palange; 
• Įrankių dėklas (G1000A55); 
• Pedalas su manometru ir balansiniu vožtuvu pripūtimo įrankiui; 
• Bekamerinių padangų pripūtimo įranga; 
• Nubortavimui skirta pagalbinė ranka (PLUS91AKC); 
• Rato keltuvas (G800A121). 

PANDANGŲ MONTAVIMO ĮRANGA G7645D.26AD Ravaglioli padangų montavimo 
staklės, sukurtos pagal specialų AD Baltic 
užsakymą

COMPAC (Danija) Mobilus 
hidraulinis domkratas 2T-C G3

ADCat užsakymo numeris: G7645D.26AD
Savybės:
• Automatinis įrankio fiksavimas tinkamu atstumu nuo ratlan-

kio;
• 2 pozicijų nubortavimo įrankis greitesniam darbui;
• Pneumatinis įrankio valdymas;
• Sustiprinta didesnių matmenų konstrukcija, užtikrina didesnį 

stabilumą;
• Pavarų dėžė irengta tarp dviejų plieninių plokščių, užtikrina 

konstrukcijos stabilumą;
• Indukcinis elektros variklis su nuolatiniu greičio reguliavimu;
• Ratlankių skersmuo: 10‘‘-28,5‘‘; 
• Pedalu valdomas pripūtimo įrankis su manometru ir greito 

pripūtimo vožtuvu;
• Pneumatinė pagalbinė ranka. 

Chicago Pneumatic (ASV)  CP7748 - 1/2” 
kompozitinis pneumatinis veržliasūkis

ADCat užsakymo numeris: 8941077480
Savybės:
• Dviejų plaktukų mechanizmas;
• Ašies skersmuo: 1/2‘‘;
• Maksimalus sukimo momentas: 1250 Nm;
• Aps./min.: 1200;
• Svoris: 2 kg.

ADCat užsakymo numeris: 913049-1
Savybės:
• Keliamoji galia: 2 tonos;
• Darbinis aukštis: 80-500 mm;
• Ilgis: 730 mm;
• Greitas kėlimas be apkrovos.

Užsakymai telefonu Lietuvoje: Artūras Sabaliauskas, tel.: 8 686 74 473 ; el. paštas: a.sabaliauskas@adbaltic.lt
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Vedamas

    AISTROS

Kas patinka Jums, 
patinka mums

bosch-automotive.com

Kokybiška patirtis su Bosch M Li-ion. Ypač lengvi ir išskirtinai galingi motociklų 
akumuliatoriai su ličio jonų technologija, kad vairavimas būtų dar smagesnis ir di-
namiškesnis.

▶Lengvesnis akumuliatorius teigiamai veikia svorio balansą
▶ Ličio geležies fosfato celės maksmaliam saugumui
▶ Keturis kartus ilgesnis tarnavimo laikas lyginant su švino rūgšties akumuliatoriais
▶  Visiškai nereikalaujantis priežiūros, nepralaidus ir montuojamas bet kokioje 

pozicijoje. 

Sukurta specialiai sportiniams bei 
lenktyniniams 
motociklams

AUTOMECHANIKA 
INNOVATION 
PREMIJOS LAIMĖTOJAS

M Li-ion: naujoji galinga Bosch dviračių 
transporto priemonių baterija, pagaminta 
taikant ličio jonų technologiją

► Naujoji galinga dviračių transporto priemo-
nių ličio jonų baterija, skirta dinamiškesniam, 
malonesniam ir saugesniam vairavimui;

► Tinka ekstremalioms sąlygoms, sporti-
niams ar lenktyniniams motociklams;

► Bosch Esitronic Bike dirbtuvių programinė 
įranga, specialiai skirta dviračių transporto 
priemonių dirbtuvėms;

Frankfurtas/Karlsruhe: Bosch dviračių trans-
porto priemonių baterija M Li-ion laimėjo Au-
tomechanika Innovation 2016 m. premiją dalių 
ir komponentų kategorijoje. Šį apdovanojimą 

gaus naujoviški ir išskirtiniai produktai.

Dėka naujoviškos ličio jonų technologijos, 
naujoji M Li-ion baterija yra žymiai atsparesnė 
visiškam iškrovimui nei įprastos rūgštinės švi-
no baterijos. Be to, ji sveria maždaug trečdaliu 
mažiau. Kadangi dviračių transporto priemo-
nių baterijos paprastai įrengiamos gana aukš-
tai, maža M ličio jonų baterijos masė teigiamai 
veikia motociklo balansą. Baterijos valdymo 
sistema, vadinamieji išlyginimo įtaisai, užtikri-
na tolygų visų baterijos elementų įkrovimą ir 
iškrovimą. Mažas M Li-ion baterijų savaiminio 
išsikrovimo lygis yra dar vienas iš jos priva-
lumų. Jos išsikrovimo trukmė yra iki keturių 
kartų ilgesnė nei panašios rūgštinės švino 
baterijos, todėl per žiemą ji nesugadinama. 

Dėl savo gerų eksploatacinių charakteristikų 
ir greito bei patikimo paleidimo režimo M Li-
ion baterija ypač tinka daug energijos naudo-
jančioms dviratėms transporto priemonėms, 
pvz., motociklams su ABS ir MSC (motociklų 
stabilumo kontrolės įranga) arba su elektroni-
nėmis benzino įpurškimo sistemomis. Naująją 
M Li-ion motociklų bateriją dirbtuvės ir parda-
vėjai gali pasiūlyti savo klientams, kaip galin-
gą dviračių transporto priemonių bateriją, kuri 
suteikia daugiau dinamiškumo ir malonumo 
vairuoti.
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Best Choice 
for Spare Parts

www.swag.deSWAG is a bilstein group brand

Variklio paskirstymo grandinės ir paskirstymo grandinių 
komplektai iš „SWAG“ bendrovės

• Originalią įrangą atitinkanti kokybė.

•  Asortimentas tinkantis 97 % Europoje gaminamų lengvųjų 
automobilių modelių.

•  Specifinės skirstymo grandinės su TRITAN® danga - ilgalaikei 
eksploatacijai.

• 5 metų arba 100 000 km ridos garantija*.

* naudojant gamintojų reikalaujamą variklinę alyvą ir 
griežtai laikantis jos nurodytų keitimo intervalų

Skirstymo grandinės komplektas: SWAG 99133985 Grandinės tempiklis: SWAG 30946274 Kreipimo šliūžė: SWAG 30936631

SWAG is a bilstein group brand
SWAG Autoteile GmbH  ·  Am Kiesberg 4-6  ·  42117 Wuppertal  
T +49 202 26454-0  ·  E-Mail info@swag.de  ·  www.swag.de

„SWAG“ paskirstymo grandinės: 
visi faktai vienu žvilgtelėjimu

• „SWAG“ – pagrindinis paskirstymo grandinių ir 
remontinių komplektų tiekėjas nepriklausomoje 
atsarginių dalių rinkoje.

• Asortimentas: 250 skirstymo grandinių komplektų ir 
370   skirstymo grandinių, daugiau kaip 40 automobilių 
gamintojų.

• Asortimentas tinkantis 97% Europoje gaminamų 
automobilių modelių.

• Strateginė partnerystė su technologijų lyderiu ir 
originalios įrangos tiekėju „IWIS“ nepriklausomoje 
atsarginių dalių rinkoje.

• Pagaminta Vokietijoje: svarbūs sistemos komponentai, 

• Daugiau kaip 50 % sumažėjusi trintis, lyginant su įprastiniais dengimo metodais.
• CO2 išmetimųjų dujų sumažinimas, dėl apie 20% mažesnės trinties.

SWAG“ paskirstymo grandinėms suteikiama 5 metų arba 100 000 km ridos kokybės garantija (jei naudojama gamintojų 
reikalaujama variklinė alyva ir išlaikomi jos keitimo intervalai).

Tritan© dangos privalumai

tokie kaip grandinės tempikliai, pagaminti mūsų 
gamyklose Ennepetal mieste.

• 2016 m. apie 35 % visų parduotų grandinės tempiklių 
buvo pagaminti mūsų gamyklose.

• Aukščiausios kokybės garantija: reguliarūs patvarumo 
ir tempimo bandymai, taip pat 100% visų grandinių ir 
mūsų gamyklose pagamintų dalių bandymai.

• Specifinės skirstymo grandinės iš „SWAG“ padengtos 
TRITAN® danga: nauja TRITAN® technologija 
grandinės pirštams, kuri užtikrina techninės priežiūros 
mažiau reikalaujančią skirstymo grandinės pavarą, 
netgi aukštų reikalavimų ateities varikliams.

„
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Tik dvi spalvos, o reiškia tiek daug: originalios įrangos kokybė, patikimos eksploatacinės savybės, greitas pristatymas 
ir išskirtinis aptarnavimas. „Geltona ir žalia“ produktų pasiūla skirta net 97% visų transporto priemonių važinėjančių 
Europoje. Geltona ir žaliai - visada geresnis pasirinkimas.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

Originalios įrangos kokybė yra...

geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir 
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir 
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir 
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir 
geltona ir žalia ir geltona ir žalia ir

MANN-FILTER PRISTATO NAUJOVIŠKĄ 
FILTRAVIMO MEDŽIAGĄ IŠ 
PAKARTOTINAI PERDIRBTO PLUOŠTO

Naujame MANN-FILTER C 24 005 oro filtre 
naudojama nauja filtravimo medžiaga, pa-
gaminta iš pakartotinai perdirbto sintetinio 
pluošto. „Vienas kvadratinis metras filtravimo 
medžiagos turi plastiko, gauto iš maždaug 
dviejų 1,5 litro PET butelių. Taigi toks filtras yra 
svarbus indėlis į išteklių išsaugojimą“, aiškina 
dr. Till Batt, MANN + HUMMEL sintetinių oro 
filtrų elementų ekspertas. „Mūsų tikslas yra 
padidinti perdirbtų pluoštų kiekį naujai sukur-
tuose gaminiuose iki 80 procentų.“

Oro filtras užtikrina puikų filtravimą dėl dau-
giasluoksnės MICROGRADE A-S filtravimo 
medžiagos ir pašalina iki 99,5 procentų nuo 
0,001 iki 0,352 mm dydžio teršalų dalelių. Pa-
lyginimui, žmogaus plaukas yra nuo 0,05 iki 

0,07 mm storio. Dėka didelės purvo sulaikymo 
gebos per visą techninės priežiūros intervalą 
oro filtrui reikia tik 30 procentų iš celiuliozės 
gaminamų tradicinių oro filtrų medžiagos plo-
to. C 24 005 atitinka transporto priemonės 
gamintojo nustatytus pakeitimo intervalus net 
ir didelio dulkėtumo sąlygomis, ir jis pasižymi 
antipirenų savybėmis. C 24 005 atrodo ki-
taip nei kiti oro filtrai, nes yra žalios perdirbtų 
pluoštų spalvos, kuri suteikia jam išskirtinę 
išvaizdą. Įvairiems Toyota modeliams skirtas 
naujasis MANN-FILTER C 24 005 oro filtras 
kaip originalios įrangos kokybę atitinkantis ga-
minys pasirodė Europos rinkoje nuo 2017 m. 
lapkričio mėn. Jau ruošiamasi kitų oro filtrų su 
naujoviška filtravimo medžiaga gamybai.

Filtravimo ekspertas MANN + HUMMEL jau 
keletą metų skatina tvariąją miškininkystę, 
oro filtrams naudodamas ekologiškas filtravi-
mo medžiagas. Įmonės prioritetas yra ne tik 
atitikti technines specifikacijas, bet tvarus ir 
aplinką tausojantis verslas. Šiame kontekste 
išteklių išsaugojimas yra svarbus veiksnys. 
Todėl MANN + HUMMEL turėjo dvi gamybos 
vietas, patvirtintas pagal Miškų valdymo prie-
žiūros tarybos® (FSC) gaires, kad būtų galima 
gaminti produktus, kurių mediena yra gauta iš 
sertifikuotų šaltinių.

MANN + HUMMEL nuolat gerina filtravimo 
medžiagas, bendradarbiaudama su įvairiais 
filtravimo priemonių gamintojais, siekdama iš-
likti pirmaujančių technologijų kūrėjų gretose.
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VISIŠKAS DOMINAVIMAS: 
TRYS PERGALĖS - VIENA ALYVA

Šių metų Dakaro lenktynėse trans-
porto priemonės varžėsi penkiose 
skirtingose kategorijose. Koman-
dos, kurias palaikė TOTAL, laimėjo 
tris iš jų.

40-ųjų lenktynių, kurios ką tik baigėsi, varžo-
vai buvo suskirstyti į penkias kategorijas: mo-
tociklai, keturračiai, automobiliai, UTV ir sun-
kvežimiai. Kiekvienos kategorijos transporto 
priemonės keliavo šiek tiek kitokiu maršrutu, 
atitinkančiu jų technines charakteristikas. Jos 
visos turėjo vieną bendrą dalyką - ypač sun-
kias kelio sąlygas.

„Pasibaigus Dakaro lenktynėms, aš žaviuosi 
varžovų ir jų techninių komandų meistrišku-
mu. Vidutinis vairuotojas niekada nesusidurs 
su panašiomis situacijomis. Bet visus juos 
jungė vienas dalykas – TOTAL variklio alyva, 
kuri savo sudėtimi labai panaši į prekyboje 
esantį produktą. Būtent todėl komandų, kurios 
pasikliovė mūsų sprendimais, sėkmė ne tik 
patvirtina mūsų produktų kokybę, bet ir moty-
vuoja mus dirbti dar sunkiau“, - sakė Andrzej 
Husiatyński, TOTAL Polska techninio skyriaus 
vadovas

Po praėjusių metų Peugeot-TOTAL triumfo 
žiūrovai sutelkė dėmesį į šią komandą. Nuo 
pat pradžių buvo tikimybė pakartoti praėjusių 
metų sėkmę, tačiau tai nebuvo taip lengva. 

Dėl kopose patirto nelaimingo atsitikimo po 
penktojo etapo iš lenktynių pasitraukė vienas 
iš favoritų Sebastien Loeb ir jo šturmanas 
Daniel Elena. 13 etapo metu Cyril Despres ir 
David Castera sustojo padėti savo komandos 
draugams atlikti remontą ir taip prarado bran-
giausias minutes.

Nepaisant to, pasisekė kitur. Pasibaigus 
lenktynėms, ant aukščiausio pakylos laiptelio 
bendroje klasifikacijoje stovėjo Carlos Sainz 
ir Lucas Cruz iš Peugeot-Total komandos. Tai 
reiškia, kad trečia iš eilės komandos pergalė 
Dakaro lenktynėse yra dar vienas TOTAL Qu-
artz alyvos kokybės patvirtinimas.

Ignacio Casale su Yamaha keturračiu taip pat 
buvo sėkmingas savo kategorijoje.

Kamaz Master komanda (starto numeris 500), 
kurią sudarė Eduard Nikolajev, Jevgenij Jako-
vlev ir Vladimir Rybakov, laimėjo sunkvežimių 
kategorijoje. Be to, trečiąją vietą užėmė kita 
tokių pačių vėliavos spalvų komanda, kurią 
sudarė Airat Mardeev, Aydar Belyajev ir Dmi-
trij Svistunov. TOTAL Rubia variklinė alyva 
buvo viena iš Kamaz sunkvežimių naudojamų 
alyvų.

„Ant pakylos stovi sporto varžybų nugalėtojai, 
tačiau jų pergales visada užtikrina didelė žmo-
nių komanda. Be jų pastangų, ilgų tyrimų va-

landų ir atliktų šimtų bandymų tokie įspūdingi 
pasiekimai nebūtų įmanomi. Kaip ir ankstes-
niais metais, šios sėkmės dėka padidėja mūsų 
prekės ženklo žinomumas, kuris virsta dides-
niais pardavimais. Džiaugiuosi, kad tai aprė-
pia tris pagrindines kategorijas: motociklus, 
automobilius ir sunkvežimius“, - komentuoja 
Ewa Kalinowska, TOTAL Polska marketingo ir 
rinkos tyrimo vadovė.

Iškovojusi tris pergales
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Frederik Ringby Rathje iš Triscan produktų skyriaus su ABS jutiklio pakuote

Nors ir esame kuklūs, norime pasidalinti, kokie patenkinti 
esame savo jutiklių programos sukūrimu. Maždaug prieš 
dvejus metus pasirodė pirmosios trys produktų grupės, o 
šiandienos programą sudaro jau 11 skirtingų produktų grupių 
ir pardavimų rodikliai yra trečioje vietoje lyginant pardavimų 
skaičius. Viena iš populiariausių produktų grupių yra ABS 
jutikliai – paklausite kodėl?

Tai būtų galima paaiškinti tuo, kad mums pasisekė susitarti su daugiau nei 23 
skirtingais gamintojais. Taip, mes galime pasiūlyti daugiau nei 1300 skirtingų 
standartų. Triscan  ABS jutiklių asortimentas, kuris apima 85,7 % Europos 
automobilių parko, yra didžiausias šioje rinkoje. „Pasistengėme, kad labai 
sudėtingos produktų grupės valdymas mūsų klientams taptų paprastu, efektyviu ir 
laiką taupančiu procesu. Vienos duomenų sistemos valdymas, galimybė pasirinkti iš 
plataus programų asortimento konkurencingomis kainomis ir greitas pristatymas iš 
vieno tiekėjo – tai privalumai, kuriuos įvertina visi didmenininkai, neatsižvelgiant į tai,

ar Triscan yra pagrindinis, atsarginis ar tik 
atsitiktinis tiekėjas“, – sako Triscan pardavimų 
ir rinkodaros vadybininkas Steen Ray 
Pedersen.

Kitas paaiškinimas – aukšta ABS jutiklių 
kokybė, kuri tiesiogiai susijusi su labai mažu 
garantinių reklamacijų skaičiumi. Kaip ir visi 
mūsų produktai, ABS jutikliai pagaminti pagal 
OE specifikacijas. Visų mūsų jutiklių gamybai 
taikomas griežtas automobilių pramonės 
ISO/TS 16949 kokybės standartas, be to, 
kaip kokybės užtikrinimo dalis, atliekamas 
kiekvieno atskiro jutiklio funkcinis bandymas. 
Triscan garantinių reklamacijų statistika apima 
visas gautas reklamacijas, neatsižvelgiant į 
tai, ar jos yra pagrįstos, ar ne. 0,5 % skundų 
lygis dėl ABS sistemos sutrikimų kai jų šaltinis 
yra kiti veiksniai (ne ABS jutiklis), nesuteikia 
priežasties nerimauti.

Grąžintų ABS jutiklių bandymai rodo, kad dažniausiai jie veikia nepriekaištingai, 
todėl faktinė garantinių skundų dalis yra tik 0,09 %. Tačiau į šį skaičių taip pat 
patenka Hall tipo ABS jutikliai. Šiuose jutikliuose sumontuoti lustai yra labai jautrūs 
statinei elektros srovei ir ji juos gali sugadinti. Todėl tokie jutikliai apsaugomi 
antistatine pakuote. „Tais atvejais, kai pakuotė yra pažeista, didelė tikimybė, kad 
jutiklis buvo išimtas iš pakuotės, o tai reiškia, jog yra galimybė, kad jutiklį paveikė 
statinė elektros srovė ir jis yra sugadintas“, – aiškina Asger Thybo Geertsen, 
Triscan produktų vadybininkas, ir tęsia: „Pavyzdžiui, netinkamai pasirinkta avalynė 
ir daug sintetinių medžiagų turintys drabužiai gali būti tie veiksniai, kurių gali 
pakakti, kad toks jutiklis būtų sugadintas“.

„Deja, bet mes dažnai susiduriame su tuo, kad grąžintų ABS jutiklių pakuotės yra 
pažeistos. Tikriausiai taip yra todėl, kad ABS jutiklis buvo sumontuotas ar prijungtas 
prie laidų, kaip problemos paieškos proceso dalis, kas rodo, kad problema buvo 
ne ABS jutiklis, o sugedęs ABS žiedas arba sutrikimas laidų sistemoje“, – daro 
išvadą Asger Thybo Geertsen.

Triscan ir kitų Europos ABS jutiklių tiekėjų aprėpties palyginimas ABS jutiklis antistatinėje pakuotėje

Triscan ABS jutikliai – ko gero mažiausiai reklamacijų sulaukiantys jutikliai

PLAČIAUSIA PROGRAMA RINKOJE
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SUŽINOKITE SVARBIAUSIUS 
FAKTUS, PATVIRTINANČIUS AUKŠTĄ 
FILTRON ORO FILTRŲ KOKYBĘ.

FILTRON yra populiariausias filtrų gamin-
tojas Centrinėje ir Rytų Europoje. Aukštą 
FILTRON filtrų kokybę patvirtina šimtų 
tūkstančių Europos mechanikų ilgalaikis 
pasitikėjimas, taip pat daugybė faktų, kurie 
rodo, kad FILTRON filtrai gaminami pagal 
griežčiausius ir tikslius standartus.

Sertifikuotoji kompetencija
FILTRON filtrai gaminami naudojant tas pa-
čias technologiškai pažangias gamybos li-
nijas, kurios naudojamos surenkant kelias 
dešimtis filtrų modelių, tiekiamų kaip originali 
įranga tokiems automobilių gamintojams, 
kaip: Volkswagen, Škoda, Peugeot ir Merce-

des-Benz (visą sąrašą sudaro daugiau kaip 
20 automobilių gamintojų). „Mes dirbame 
su didžiausiomis automobilių kompanijomis, 
kurioms mes projektuojame ir gaminame fil-
trus, skirtus naujiems automobiliams. Dėl šios 
priežasties mūsų technologijos ir gamybos 
procesai turi atitikti ypač tiksliai apibūdintus 
ir griežtus reikalavimus. Mūsų kompetenci-
ja gaminant filtrus tiesiogiai atsispindi FIL-
TRON gaminių, skirtų dirbtuvėms ir parduo-
tuvėms, kokybėje“, aiškina Tomasz Grabias,  
MANN+HUMMEL FT POLAND, pardavimų ir 
marketingo viceprezidentas.

 

Tikslumas visuose gamybos etapuose 
FILTRON gamyklos per metus pagamina 
daugiau kaip 90 milijonų filtrų. Tokio masto 
gamybos aukštą kokybę galima užtikrinti tik 
naudojant automatizuotas ir technologiškai 
pažangias gamybos linijas bei aukščiausios 
kokybės medžiagas. „Visuose mūsų gamy-
kloje pagamintuose FILTRON filtruose, taip 
pat kaip ir originalioje įrangoje siūlomuose 
filtruose, naudojamos filtravimo medžiagos, 
kurias tiekia labai specializuoti Vokietijos, 
Pietų Korėjos, Italijos, Suomijos ir JAV ga-
mintojai. Visos medžiagos, pusgaminiai ir 
pagaminti filtrai yra plačiai išbandomi labo-
ratorinėmis sąlygomis naudojant specialius 

matavimo prietaisus“, sako Tomasz Sternal,  
MANN+HUMMEL FT POLAND, tyrimų ir plė-
tros departamento vadovas.

Kalbant apie oro filtrus, vienas iš galutinių pro-
duktų kokybės standartų yra Volkswagen su-
kurtas TL848 standartas. FILTRON oro filtrai 
atitinka daugelį parametrų, apibrėžtų šiame 
standarte, taip pat kelis kitus reikalavimus:

	 Atsparūs slėgiui ir ilgalaikėms defor-
macijoms, sandarikliai pagaminti iš 
unikalaus poliuretano mišinio. Šie reika-
lavimai padeda užtikrinti reikiamą filtrų 
sandarumą ekstremaliomis eksploa-
tavimo sąlygomis. FILTRON oro filtrų 
naudojami sandarikliai sėkmingai išlaiko 
500 valandų tamprumo bandymus ir 96 
valandų slėgio bandymus ypač aukštos 
temperatūros sąlygomis.

	 Matmenų stabilumo ir mechaninio sti-
prio. Šie parametrai tikrinami atliekant 
ilgai trunkančias bandymo procedūras 
(iki 1000 valandų).

	 Ugniai atspari filtravimo medžiaga. Vi-
suose FILTRON oro filtruose naudoja-
mos filtravimo medžiagos priklauso F1 

arba S1 atsparumo ugniai klasei, jos yra 
antipirenai ir padeda apsaugoti keleivius 
nuo gaisro automobilyje, jei, pvz., ciga-
retės galas įtraukiamas į oro įsiurbimo 
sistemą. Antipirenų naudojimo gaminant 
oro filtrus svarbą galima iliustruoti trage-
dija pasibaigusiu nelaimingu atsitikimu, 
kuris 1999 m. įvyko Monblano tunelyje 
su sunkvežimiu iš Belgijos. Kažkas, 
sėdėdamas prieš pat sunkvežimį va-
žiuojančioje transporto priemonėje, pro 
automobilio langą išmetė degančią ciga-
retę, nuo kurios užsidegė sunkvežimio 
filtras ir gaisras persimetė į visą sunkve-
žimį. Gaisre žuvo 39 žmonės.

	 Filtro klosčių pasiskirstymo tolygumas, 
kurio dėka užtikrinamas už filtro įreng-
to oro srauto matuoklio registruojamų 
duomenų tikslumas. Taip išlaikomas 

reikiamas oro ir degalų santykis degimo 
kameroje. FILTRON oro filtrų klostės 
stangrinamos specialiai suformuotomis 
atramomis, kurios apsaugo sluoksnius 
nuo sulipimo.

	 Puikus filtravimo efektyvumas naudojant 
aukščiausios kokybės filtravimo medžia-
gas, kurios yra individualiai parenkamos 
atsižvelgiant į konkrečias transporto 
priemones. Šios medžiagos pasižymi 
reikiamu oro pralaidumu, taip pat atspa-
rumu vandeniui ir drėgmei.

Jau 35 metus siūlome aukščiausią kokybę 
variklinių transporto priemonių filtrų kūrime, 
bandyme ir gamyboje. Mūsų tikslumą įrodo ko-
kybė, kuria pasitiki šimtai tūkstančių Europos 
mechanikų. 

FILTRON – TOTAL PRECISION 
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Mikrohibridai
Variklių išmetamųjų teršalų ribojimo įstatymai padarė reikšmingą įtaką 
gamintojams siekiant transporto priemonėse įrengti automatinę Start-
Stop (paleidimo-stabdymo) sistemą, kuri sumažintų degalų sąnaudas 
ir išmetamųjų teršalų kiekį gyvenamosiose zonose.
Mikrohibridizacija yra pigiausias ir labiausiai paplitęs technologinis 
sprendimas, kurį gamintojai integruoja į daugumą savo transporto 
priemonių nuo 2010 m. Energijos tiekimo sistema naudojasi 12 voltų 
žemos įtampos elektros tinklo privalumais, tačiau naudoja VRLA 
technologijos pagrindu pagamintas AGM baterijas, kurios turi didesnę 
talpą, užtikrinančią didesnį paleidimų skaičių.
Mikrohibridinėse transporto priemonėse taikomas įkrovimo principas, 

kai pasinaudojama transporto priemonės stabdymo momentais, kad 
kintamosios srovės generatorius galėtų krauti bateriją, nemažinant 
vidaus degimo variklio galios greitėjimo metu. 
Be to, elektros energijos tiekimo valdymo sistema turi garantuoti 
automatinį vidaus degimo variklio paleidimą, atsižvelgiant į skirtingas 
eksploatavimo sąlygas. Būdingiausios mikrohibridinių transporto 
priemonių funkcijos yra:

•  Automatinė Start-Stop sistema;
•  Stabdymo energijos regeneracija.

Pusiau hibridai
Pagrindinė idėja - patobulinti Start-Stop sistemą ir išvengti transporto 
priemonių kainos pakilimo.
Paprastai į transporto priemonės pavaros sistemą įjungiamas 
apgręžiamos kintamosios srovės generatorius arba variklis/genera-
torius. Taip ne tik paleidžiamas vidaus degimo variklis ir įkraunama 
baterija, bet toks variklis iš dalies gali prisidėti prie traukos didinimo 
pradinio paleidimo metu.
Transporto priemonės įprastinio 12 V elektros tinklo nepakanka tokiai 
pagalbai užtikrinti. Dėl šios priežasties tokie gamintojai, kaip Valeo 
ir Bosch nusprendė panaudoti antrąjį 42-48 voltų elektros tinklą ir 
didesnės talpos ličio jonų bateriją, kad būtų užtikrintas tiesioginis 

elektros variklio/generatoriaus maitinimas. DC-DC keitiklis sumažina 
įtampa iki 12 V, kad būtų galima įkrauti įprastinę bateriją ir maitinti liku-
sius transporto priemonės elektros tinklo vartotojus. 
Šiuo atveju variklio/generatoriaus galios nepakanka pačios transporto 
priemonės traukai užtikrinti, tačiau tokiu būdu kažkiek prisidedama prie 
to, kad degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų kiekio sumažėjimas būtų 
iki 15 %. Būdingiausios pusiau hibridų funkcijos yra:

•  Automatinė Start-Stop sistema;
•  Stabdymo energijos regeneracija;
•  Pagalba paleidimo ir pradinio greitėjimo metu.
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Visiški hibridai
Visiški hibridai turi aukštos įtampos bateriją, kurios energijos pakanka 
transporto priemonei važiuoti varomai elektrinio traukos variklio, bet 
esant kelioms riboto naudojimo sąlygoms.
Paprastai naudojama nikelio-metalo hidrido technologija. Hibridinių 
transporto priemonių baterijos nominalioji įtampa yra nuo 101 V (0,6 
kWh) Honda Insight automobiliuose iki 201,6 V (1,3 kWh) Toyota Prius 
automobiliuose.
Įprastai vien tik elektrinė trauka naudojama važiavimo pradžioje, 
nepaleidžiant vidaus degimo variklio, nes šioje situacijoje degalų 
sąnaudos ir tarša yra didžiausi. Pavyzdžiui, Toyota Prius gali nuvažiuoti 
autonominiu režimu maždaug 2 km, kai didžiausias greitis – 50 km/h.
Tarpmiestinių kelionių metu transporto priemonė varoma vidaus de-
gimo variklio, o elektrinis variklis padeda tik didžiausios apkrovos metu.

Stabdymo metu hibridinės transporto priemonės gali naudoti elektros 
variklį kaip generatorių, tokiu būdu automobilio kinetinė energija yra 
panaudojama baterijai įkrauti. Tai reiškia, kad regeneruota energija gali 
būti naudojama elektros varikliui maitinti kito greitėjimo metu. 
Ši strategija reikšmingai sumažina išmetamųjų teršalų kiekį ne tik pa-
leidimo ir stabdymo metu, bet ir greitėjimo su elektros variklio pagalba 
arba naudojant tik elektros variklį metu. Būdingiausios visiškų hibridų 
funkcijos yra:

•  Automatinė Start-Stop sistema;
•  Stabdymo energijos regeneracija;
•  Pagalba paleidimo ir pradinio greitėjimo metu;
•  Sumažinta elektrinė trauka.
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Įkraunami hibridai

Įkraunamų hibridinių transporto priemonių baterijos darbinė įtampa 
yra panaši arba didesnė nei hibridinių transporto priemonių, pvz., 
įkraunamos Toyota Prius – 207 V, Volkswagen GTE – 345 V. 
Pagrindinė baterijų technologija yra ličio jonų baterijos, kurios užtikrina 
didesnį energijos tankį nei nikelio-metalo hibrido baterijos. Jų energijos 
talpa yra daug didesnė – nuo 5,2 kWh Toyota Prius iki 8,8 VW GTE.
Šių transporto priemonių eksploatavimo principas yra panašus į hibridų 
eksploatavimo principą, bet jie skiriasi didesniu važiavimo atstumu 
elektrinės traukos režimu, kuris yra nuo 30 iki 50 km. Dėl padidėjusios 
elektrinės talpos galima dažniau ir ilgiau važiuoti tik elektrinės traukos 
režimu nei su hibridinėmis transporto priemonėmis. 
Palyginti su hibridais šių transporto priemonių pagrindinis skiriamasis 
bruožas yra tai, kad jas galima įjungti į elektros tinklą baterijai įkrauti, o 

tai gerokai sumažina degalų sąnaudas, atliekant komfortiško važiavimo 
ciklą su visiškai įkrauta baterija. Kita vertus, jos turi pranašumą prieš 
elektrines transporto priemones, nes nėra važiavimo atstumo problemų, 
net sumažėjus baterijos įkrovimo lygiui. 
Tačiau neįmanoma įkrauti baterijos nuo benzininio ar dyzelinio vidaus 
degimo variklio. Svarbiausios įkraunamų hibridų funkcijos yra:

•  Automatinė Start-Stop sistema;
•  Stabdymo energijos regeneracija;
•  Pagalba paleidimo ir pradinio greitėjimo metu;
•  Ribota visiška elektrinė trauka; 
• Važiavimas naudojant tik elektros variklį;
•  Išorinis baterijos įkrovimas.

WWW.EURECAR.ORG — 7

F
U
N
K
C
I
N
I
S 

K
L
A
S
I
F
I
K
A
V
I
M
A
S

Santrumpos
Kitas transporto priemonių, kurios iš dalies arba visiškai naudoja 
elektros energiją, klasifi kavimo rinkoje būdas yra santrumpos:

• MH (Mikrohibridai). Tai yra modeliai su įprastiniais vidaus degimo 
mechanizmais, kurie turi Start-Stop sistemą, skirtą degalų sąnaudoms ir 
išmetamųjų teršalų kiekiui mieste sumažinti. Jie dar turi energijos regen-
eravimo įrenginį baterijai įkrauti. Vienas šio tipo transporto priemonės 
pavyzdžių yra Citroen C5 e-HDi.

• MHEV / IHEV (Pusiau hibridinė elektrinė transporto 
priemonė / išmanioji hibridinė elektrinė transporto 
priemonė). Tai yra modeliai, kuriuose naudojamas 48 V elektros tin-
klas. Taip pat jie turi ir papildomą 48 V bateriją bei kintamosios srovės 
generatorių, kurie užtikrina transporto priemonės judėjimą. Vienas šio 
tipo transporto priemonės pavyzdžių yra Honda Civic IMA.

• EV / ZE (Elektrinė transporto priemonė / nulis emisi-
jos). Transporto priemonės, kuriose elektros energija naudojama visai 
arba daliai traukos gauti (kartu su kitu traukos šaltiniu). Vienas šio tipo 
transporto priemonės pavyzdžių yra Renault ZOE.

• HEV (Hibridinė elektrinė transporto priemonė). Šiai kat-
egorijai priskiriamos visos hibridinės transporto priemonės, kurios turi 
vidaus degimo variklį ir vieną ar kelis elektros variklius. Vienas šio tipo 
transporto priemonės pavyzdžių yra Toyota Prius.

• PHEV (Įkraunama hibridinė elektrinė transporto 
priemonė). Tai yra kita klasikinių hibridų technologijos pakopa ir 
skiriasi tuo, kad baterijas galima įkrauti įkrovimo stotelėse. Jų bateri-
jos yra didesnės ir galingesnės, todėl be įkrovimo transporto priemonė 
gali nuvažiuoti nuo 20 iki 40 kilometrų, naudodama sukauptą elektros 
energiją. Galima važiuoti naudojant vidaus degimo variklį ir pasilikti 
baterijose sukauptą elektros energiją važiavimui mieste. Vienas šio tipo 
transporto priemonės pavyzdžių yra Volkswagen GTE.

• EREV (Didesnio nuvažiuojamo atstumo elektrinės 
transporto priemonės). Šios transporto priemonės yra visiški 
hibridai, bet jų pagrindinė savybė yra ta, kad su sukaupta įkrautų 
baterijų elektros energija jos gali nuvažiuoti maždaug 60 km, o joms 
išsikrovus, transporto priemonės turi įprastinį vidaus degimo variklį. Šis 
degimo variklis skirtingai nuo kitų hibridų nėra traukos variklis ir dirba 
tik kaip generatorius, tiekiantis elektros energiją transporto priemonę 
varančiam elektros varikliui.
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KONSTRUKCIJA SU DYZELINIU VARIKLIU

Šiuo metu rinkoje yra keletas automobilių gamintojų, kurie yra 
hibridinių transporto priemonių su dyzeliniais varikliais šalininkai. 
Idėja įrengti dyzelinį variklį hibridinėje transporto priemonėje yra 
pagrįsta mažomis šio tipo variklių degalų sąnaudomis. Paprastai 
naudojamas lygiagretusis jungimas, bet elektros variklis gali būti 
įrengtas ant priekinio ar galinio tilto.
Nepaisant to, kad šis hibridinis derinys suvartoja mažiau degalų, 
jis nėra gerai vertinamas universaliose transporto priemonėse, nes 
dyzeliniai varikliai teršia daugiau palyginti su benzininius variklius 
naudojančiomis hibridinėmis transporto priemonėmis, todėl ateityje 
jie gali neatitikti Europos reglamentuose nustatyto mažiausio 
išmetamųjų teršalų kiekio.

Taip pat yra sukurti nauji hibridiniai dyzeliniai varikliai pramoninėms 
transporto priemonėms, pvz.,Volvo 7900 Hybrid Electric Bus, 
kuriame naudojamas 4 cilindrų 240 AG dyzelinio variklio ir 150 kW 
elektrinio variklio, kurio didžiausias sukimo momentas 1200 Nm, 
derinys.
Kartu su Siemens gamintoju autobuse buvo įrengta nauja didelės 
galios įkrovimo sistema, kuri užtikrina pakartotiną baterijų įkrovimą 
pakeliui esančiose įkrovimo stotelėse per 6 minutes.
Autobuse yra įrengta ličio jonų baterija, kurios suminė talpa yra 
19 kWh, todėl elektrinės pavaros režimu jis vienu įkrovimu gali 
nuvažiuoti iki 7 km. Autobusas paprastai važiuoja elektrinės pavaros 
režimu, tačiau, jei reikia papildomos galios arba baterijos įtampa 
sumažėja iki nustatyto lygio, autobusas pereina į hibridinį režimą ir 
jį varo abu varikliai.

AUKŠTOS ĮTAMPOS BATERIJA

Aprašymas
Baterija - tai  įtaisas, kuris įjungtas į elektros grandinę, kaupia 
cheminę energiją, kuri virsta darbui atlikti naudojama elektros en-
ergija. Įprastai baterija įrengiama po transporto priemonės dugnu, 
todėl užtikrinama masės pusiausvyra tarp priekinės ir galinės 
transporto priemonės dalies bei žemas masės centras. Tai padeda 
pasiekti optimalią trauką ir suteikia transporto priemonei stabilumą.
Baterijos, naudojamos hibridinių arba elektrinių transporto priemonių 

aukštos įtampos sistemoje, vadinamos traukos arba HV (aukštos 
įtampos) baterijomis, jų įtampa yra nuo 150 iki 450 voltų.
Siekiant padidinti energijos naudojimo efektyvumą, šios baterijos 
turi autonominę aušinimo sistemą, kuri užtikrina optimalią elementų 
darbo temperatūrą. Tai galima atlikti pučiant orą turbina, kai oras 
aušinamas transporto priemonės oro kondicionavimo sistema arba 
neaušinamas.
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Baterijos taip pat klasifi kuojamos pagal įkrovimo būdą ir gali būti 
pirminių arba antrinių elementų baterijos.

Pirminių elementų baterijos
Jų negalima įkrauti, todėl jos naudojamos tik vieną kartą. Jos turi pa-
prastai mažą savaiminio išsikrovimo lygį ir didelį energijos tankį. At-
likti hibridinių ir elektrinių transporto priemonių bandymai rodo, kad šių 
baterijų autonominio naudojimo trukmė yra beveik dvigubai didesnė 
palyginti su antrinėmis baterijomis, tačiau jų buvo atsisakyta dėl didelių 
pakeitimo sąnaudų, nes jų negalima įkrauti.

Antrinių elementų baterijos
Antrines baterijas galima įkrauti po kiekvieno išsikrovimo. Jos turi geras 
didelės iškrovimo srovės charakteristikas. Labiausiai žinomos yra švino 
rūgštinės, nikelio-metalo hidrido, ličio jono ir kt. baterijos. Automobilių 
pramonė jas naudoja tiek įprastose 12 V transporto priemonėse, tiek 
hibridinėse ir elektrinėse transporto priemonėse.

Baterijos tipas Švino rūgštinė Nikelio-kadmio Nikelio-metalo 
hidrido Natrio-nikelio (Zebra) Ličio jonų

Neigiamojo 
elektrodo medžiaga Švinas Kadmis Metalų hidridai Natris Grafi tai, nitridai ir 

ličio lydiniai
Teigiamojo elektrodo 
medžiaga Švino oksidas Nikelio hidroksidas Nikelio hidroksidas Nikelis

Ličio kobalto 
oksidas, vanadžio 

oksidas...
Elektrolitas Sieros rūgštis Kalio hidroksidas Kalio hidroksidas Natrio ir nikelio 

chloridas
Organinis tirpiklis 

+ ličio druska
Energijos kiekis/
masė (Wh/kg) 30 - 50 48 - 80 60 - 120 120 110 - 160

Elemento įtampa (V) 2 1.25 1.25 2.6 3.70
Naudojimo trukmė 
(įkrovimo/iškrovimo 
ciklų skaičius)

1000 500 1000 1000-2000 4000

Įkrovimo trukmė (h) 8 - 16 10 - 14 2 - 4 - 2 - 4
Savaiminio 
išsikrovimo laipsnis 
per mėnesį (% viso)

5 30 20 - 25

Įkrovimo 
efektyvumas 82.5 72.5 70 92.5 90

Klasifi kavimas pagrįstas kartotiniu įkrovimu

Šių baterijų saugai užtikrinti naudojamas dvipolis grandinės per-
traukiklis, kuris atjungia traukos baterijos teigiamą ir neigiamą 
gnybtus nuo likusios transporto priemonės elektros įrangos. Tai 
saugos sistema, kuri apsaugo nuo pavojingų srovių likusią įrangą ir 
aukštos įtampos komponentus.

Gamybai naudojamos medžiagos

Baterijos, taip pat jų tiekiama galia ir nominalioji įtampa iš esmės skiriasi dėl elektrodams gaminti naudojamos medžiagos ir elektrolito. Rinkoje 
dažniausiai naudojamos šių tipų baterijos:
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